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Stop, hou op!





De Tovertuin ligt vol met regenplassen. Maar dat maakt de vriendjes niets uit, want ze 

spelen net zo lief in de modder.

‘Haha,’ proest Buurpoes als Charlie in een modderplas valt. ‘Konden je korte pootjes je 

niet dragen? Was je vergeten welke poot ook alweer eerst moet? Of... of...’ schatert ze, 

‘ben je over die lange flaporen van je gestruikeld?’

‘Nee,’ zegt Charlie, ‘ik ben gewoon koei aan het spelen.’ Hij zit onder de modderspetters.

‘Koei!’ Tranen van het lachen rollen over Buurpoes’ wangen. ‘Horen jullie dat? Hij kent 

het woord koe niet eens. Zal ik je praatles geven, baby Charlie?’ Ze wijst naar zichzelf en 

zegt extra duidelijk. ‘Buur-poes.’ En dan wijst ze naar Woezel en Pip. ‘Vriend-jes. Wij zijn 

bes-te vriend-jes en jij bent maar een ba-by-koe-tje.’ 

Woezel lacht. Maar Pip kijkt twijfelend naar Charlie, want die lijkt het helemaal niet zo 

leuk te vinden.



‘Ik moet even naar de wc,’ zegt hij zachtjes en hij sjokt met zijn staart tussen zijn poten 

weg.

Pip kijkt hem bezorgd na. ‘Ik ga even kijken of het wel goed gaat.’

‘Veeg jij dan zijn billen voor hem af?’ giechelt Buurpoes.

‘N-n-nee, natuurlijk niet,’ stamelt Pip. ‘Laat ook maar.’ Ze draait haar rug naar de 

weglopende Charlie. ‘Zullen we verstoppertje spelen?’

Charlie verstopt zich ook, want hij hoeft helemaal niet naar de wc. 

Hij wil alleen zijn. 





‘Frrriet?’ vraagt Vlindertje verbaasd en ze landt op Charlies neus. 

‘Buurpoes vindt me dom en onhandig,’ snift hij. ‘Vind jij dat ook?’ Hij knippert een traan 

weg.

‘Friet!’ Vlindertje flappert verontwaardigd met haar vleugels. ‘Frietfriet.’ Ze wijst druk 

naar Tante Perenboom.

Charlie kijkt haar beteuterd aan. ‘Maar als ik het tegen Tante zeg, noemen ze me vast een 

klikspaan.’



‘Friet!’ Vlindertje probeert Charlie naar Tante Perenboom te trekken, maar hij zet zich 

schrap. ‘Friet,’ zegt Vlindertje weer en dan fladdert ze maar alleen richting Tante.

‘Oké, goed, goed,’ mompelt Charlie aarzelend. ‘Ik ga al mee.’  

‘Hallo lieverds,’ zegt Tante vrolijk als ze Vlindertje en Charlie samen de heuvel op ziet 

komen. Dan ziet ze Charlies verdrietige gezicht. ‘Charlie! Ach, jongen toch. Wat is er?’

‘Ik...’ begint Charlie en dan barst hij echt in tranen uit. Snikkend vertelt hij het hele 

verhaal.

‘Nou zeg,’ zucht Tante. ‘Dat is helemaal niet aardig, dat ze jou zo pesten. Wat goed 

dat je het bent komen vertellen. We gaan het samen oplossen.’ Ze kijkt peinzend naar 

Vlindertje. ‘Vlindertje, wil jij Woezel, Pip en Buurpoes even halen?’

‘Friet!’ knikt Vlindertje en weg is ze.


